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Act În Educaţie 

 

ACT în Educaţie este un proiect dezvoltat în cadrul Parteneriatului Erasmus+ pentru 

pregătirea pentru educație digitală. Proiectul este o co-creare în trei țări: Țările de Jos, România și 

Slovacia de către trei organizații non-guvernamentale (ONG-uri) independente din trei țări 

europene: MasterPeace Foundation (Olanda), MasterPeace Ro și EDU 4 U. Misiunea lor comună 

este de a să mobilizeze talente pentru un viitor durabil și să contribuie la Obiectivul de Dezvoltare 

Durabilă 4 (SDG 4) - Educație de calitate - și SDG 16 - Pace și Justiție. Organizațiile oferă 

expertiză în educația formală și informală și munca pentru tineret, inclusiv lucrul cu minoritățile 

și tinerii defavorizați. Au experiență în consolidarea păcii, abilitarea tinerilor și munca online. 

Partenerii cred în construirea unei societăți coezive, diversă și incluzivă și formată din 

cetățeni activi care sunt implicați în viața socială, economică, culturală și politică. Este un proces 

dinamic, prin urmare, ACȚIONATE! înseamnă „a face” și acum este momentul să ACȚIONĂM 

De la izbucnirea COVID-19, urgența pentru o educație de calitate, în general, și în special pentru 

învățarea mixtă, fără a lăsa pe nimeni în urmă, nu a fost niciodată atât de mare. ACT! De asemenea, 

înseamnă Artist Create Together, în sensul că profesorii și studenții sunt arhitecții propriului viitor. 

În acest manual folosim cuvântul „profesor” pentru a ne referi la orice persoană implicată în lucrul 

cu tinerii în educația formală (școli) sau informală (organizații de tineret). Așadar, profesorii, 

formatorii, antrenorii și lucrătorii de tineret sunt beneficiari ai acestei publicații. 

Toți tinerii merită o educație de calitate. Îmbrățișarea transformării digitale este o 

oportunitate de a fi inovator, eficient și de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Cu toate acestea, știm din 

experiența confirmată de rapoarte că ne confruntăm cu lacune în acest domeniu în aproape toate 

țările europene și în întreaga lume. Digitalul este viitorul muncii în toate sectoarele, inclusiv în 

educație. Cu cât mai devreme, tinerii sunt inspirați și provocați folosind instrumente inovatoare și 

devin cunoscători digitali, cu atât mai bine. Educația trebuie să fie pregătită să-i antreneze și să-i 

faciliteze în construirea acestei expertize. La proiectarea acestui proiect încă din 2020, toți 

partenerii noștri au declarat că, din cauza COVID-19 și a reglementărilor, conducerea și profesorii 

lor erau în „mod de supraviețuire”. Ne cer sprijinul. 
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Acest proiect își propune să impulsioneze transformarea școlilor și a profesorilor către 

învățarea mixtă, în care nimeni nu este lăsat în urmă și toți au acces la o educație de calitate.1 

Obiectivele proiectului sunt: 

● Instruirea profesorilor pentru dobîndirea de abilitățile lor didactice și educaționale pentru a 

utiliza învățarea mixtă și a susține aceasta ca „noul normal”. 

● Inspirarea și provocarea elevilor să înceapă proiecte comunitare pentru incluziunea socială 

folosind învățarea teoretică combinată și să ofere feedback ca parte a ciclului de învățare 

profesorilor lor și sprijin TIC. 

● Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților managementului, personalului și profesorilor, astfel 

încât aceștia să fi învățat să implementeze programe inovatoare combinate privind cetățenia, să 

înțeleagă nevoile și oportunitățile, să integreze acestea în strategia și managementul lor (TIC) și să 

consolideze ecosistemele locale și naționale. 

● Împărtășiți lecțiile învățate intern și extern. Ne concentrăm pe profesorii activi în domeniul 

„vertical” al Științelor Sociale. Ei vor împărtăși cunoștințele cu toate celelalte domenii, astfel încât 

să transforme predarea în întreaga lor școală. În exterior, școlile și profesorii vor împărtăși acest 

lucru în rețelele lor de școli și guverne. 

Această publicație este prima producție intelectuală a proiectului. Acesta servește drept 

bază pentru un curs online de învățare mixtă, bazat pe materialul acestui manual, și pentru formarea 

la locul de muncă pentru profesori în aceeași temă. Ca rezultat al setului de instrumente menționat 

mai sus, va fi dezvoltată o platformă de cunoștințe open-source. Acesta va oferi acces la toate 

materialele acestui proiect și va permite tuturor participanților să-și împărtășească variantele 

proiectelor realizate. Împreună, aceste instrumente oferă un fundal solid pentru diseminarea 

ulterioară a cunoștințelor în rândul comunității de profesori, lucrătorilor de tineret și formatorilor 

interesați să aplice metode inovatoare de predare, cu accent pe ODD și să utilizeze metode eficiente 

de învățare combinată. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 1 https://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicies/#!node=41748&filter=all 
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DESPRE ACEST MANUAL 

 

Acest manual este o resursă inovatoare pentru ca profesorii să organizeze un curs de 

formare de trei zile2 și să-i educe pe profesori pentru a-și dezvolta în continuare abilitățile și 

programele de învățământ în educația formală și informală, folosind învățare combinată și diverse 

instrumente digitale. Manualul conține cunoștințe de ultimă oră și experiențe împărtășite ale 

experților, formatorilor și profesorilor pe diferite subiecte ale învățării mixte, care au devenit 

speranța și osânda procesului educațional modern. Manualul oferă, de asemenea, modele detaliate 

ale sesiunilor, precum și anexe și alte materiale necesare pentru scopuri mai ușoare de multiplicare. 

Acesta va îmbunătăți didactica clasică și digitală, metodologia și curricula existente în domeniul 

științelor sociale. 

Scopul acestui manual nu este o schimbare revoluționară a unei infrastructuri școlare 

existente pentru a se potrivi cerințelor moderne ale educației. În schimb, această publicație își 

propune să încurajeze și să permită profesorilor să utilizeze metodele și resursele existente și 

disponibile pentru a crea un mediu de învățare inovator, creativ și productiv. Credem că o 

introducere ușoară și ușoară în metoda de învățare mixtă în științe sociale prin activități de învățare 

prin practică și utilizarea artei și activismului, va ajuta la dezvoltarea alfabetizării digitale în rândul 

comunității de profesori și va promova învățarea mixtă ca abordare holistică și creativă în 

învăţământul modern. 

Ce face ca acest manual să fie inovator și care merită citit? 

● Oferă materiale de ghidare pentru implementarea blended learning pentru conducerea 

școlii, profesori și elevi. 

● Lunile de izolare națională și internațională din cauza COVID-19 au arătat că în toate 

cele trei țări participante (și în alte țări din UE), studenții, în special vulnerabili din medii 

minoritare, sunt cei mai deconectați de educația oferită. Există o nevoie urgentă de soluții 

combinate pe care profesorii le pot folosi. Profesorii au nevoie de pregătire suplimentară în noul 

mod de lucru. Managementul școlii din școlile asociate înțelege decalajul din strategia și 

organizarea lor TIC pentru a facilita profesorilor și elevilor să aibă o experiență optimă de învățare. 

                                                             
2 Timpul sesiunilor din acest manual se bazează pe trei zile de instruire la locație. Reglați ora sesiunilor ori de câte 
ori aveți mai mult timp pentru activități de formare a grupului la începutul instruirii, pentru discuții sau pentru 
reflecție asupra învățăturilor zilei. Veți găsi, de asemenea, recomandări suplimentare cu privire la aplicarea 
elementelor de învățare mixtă în cadrele acestei instruiri. 
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● Manualul oferă materiale de lecție combinate în domeniul științelor sociale care se 

concentrează pe utilizarea creativității, stimularea cetățeniei active și îmbunătățirea alfabetizării 

digitale în rândul studenților. O combinație unică în care elevii ajung să-și înțeleagă talentele și 

cum să le folosească pentru a crea un viitor durabil. 

 

Structura 

Manualul constă din 6 sesiuni care aduc participanții la formare printr-un proces intensiv 

de învățare. Logica din spatele ordinii subiectelor în sesiuni este următoarea: 

1. DE CE. Care sunt motivele care au determinat această publicație? Vom descoperi cum 

sunt interconectate ODD-urile și incluziunea socială este unul dintre aspectele importante ale 

educației de calitate. 

2. UNDE ne aflăm acum. Împărtășirea realităților și a soluțiilor creative și practice care 

există. Este un pas important în realizarea acțiunilor necesare. 

3. VIITORUL DORIT și competențele care sunt esențiale pentru realizarea acestuia. 

4. CUM să avansezi către viitorul dorit prin practicarea abordării blended learning și a cinci 

concepte blended learning în domeniul științelor sociale. 

5. Cartea și instruirea se termină prin a descoperi CE mediu și instrumente trebuie să existe 

pentru a sprijini transformarea către învățarea mixtă. 

 

Cursul de formare se bazează pe principiile și metodele educației non-formale. Constă din 

metode interactive pentru a satisface nevoile de învățare ale participanților, inclusiv: input teoretic, 

activități individuale și de grup, provocări de grup, prezentări, jocuri de rol, studii de caz, discuții 

și alte metode. Limba cursului de formare este engleza. Cu toate acestea, manualul și toate 

materialele suplimentare vor fi traduse în limbile naționale ale partenerilor de proiect: olandeză, 

română și slovacă - pentru o multiplicare mai ușoară. Videoclipurile YouTube care sunt utilizate 

în prezentări pot fi folosite cu subtitrări în limba locală sau formatorii pot găsi și utiliza videoclipuri 

similare cu același subiect în limbile locale. 
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Programul cursului de formare: 

Ziua 1 

AM 

 

Intoducere şi jocuri de formare a grupului.  

A nu lăsa pe nimeni în urmă: incluziune socială și educație de calitate. 

Să ne împărtășim realitățile și dilemele cu care se confruntă elevii și profesorii lor în 

moduri non-clasice sau hibride de predare. 

Exemple de viață într-o era digitală și ce înseamnă aceasta pentru educație. 

Dezvoltarea întregului copil.  

PM 

 

Competențele necesare: cunoștințe, abilități și atitudini necesare pentru transformare. 

Formate inovatoare de învățare combinată localizată, pilotarea în Țările de Jos, care 

abordează cum să-și permită personalului (profesional) să facă trecerea la digital. 

 Reflecția și evaluarea zilei. 

Ziua 2 

AM 

 

Învățare combinată - o modalitate de a vă îmbogăți munca: concept, definiții și 

abordare metodologică. 

Învățare combinată în științe sociale. 

PM ACT! Proiecte (prezentarea proiectului și votul online pentru a alege un concept de 

implementat). 

 Reflecția și evaluarea zilei. 

Ziua 3 

AM Mediu digital de învățare / Infrastructură digitală / Strategie TIC. 

Instrumente și resurse. 

Exemple de bune practici care utilizează soluții inovatoare într-un context de lipsă de 

disponibilitate a resurselor digitale și/sau locuri sigure. 

PM Educația și creșterea competențelor tinerilor (inclusiv Europass). 
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 Consultari, evaluare şi închidere. 

 

Simboluri generale utilizate în această publicație: 

 - Informaţii de organizare 

 - recomandări  

 

Simboluri de învățare combinate:  

 

         <  condus de profesor   >   

            <  studio individual  >   

 <  activitate în grup  >  
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Recomandări pentru utilizarea acestui manual și organizarea cursurilor de formare 

similare 

 

Acest manual este creat în scopul diseminării cunoștințelor și al înmulțirii ușoare. Training-

ul poate fi organizat în realități diferite și adaptat nevoilor locale și poate servi și ca inspirație 

pentru activități similare. 

Pentru a implementa un curs de formare de calitate bazat pe acest manual și pentru a atinge 

obiectivele de învățare dorite, se recomandă asigurarea unui mediu de învățare de calitate pentru 

participanți. Acest lucru trebuie realizat în trei pași următori: 

  

Pasul 1. Înainte de cursul de formare 

Asigurați-vă că participanții primesc toate informațiile relevante legate de participarea lor 

(pachet informativ, formular de cerere, instrucțiuni de siguranță și igienă)3. Se recomandă să le 

ceri participanților să descrie motivația lor pentru participarea la cursul de formare în formularul 

de cerere și să-i selecteze în funcție de motivația lor. 

Managerii de proiect și organizațiile de trimitere ar trebui să organizeze întâlniri 

pregătitoare cu participanții. Ei ar trebui să le prezinte în scopul cursului de formare, cum va arăta 

și să le pregătească, dacă este necesar, la diferite niveluri – lingvistic, cultural sau emoțional. 

Pentru unii ar putea fi prima dată când participă la acest gen de cursuri de formare, așa că ar fi bine 

să-i introducă în cadrul educației non-formale. Participanții ar trebui, de asemenea, să primească 

un fel de asistență tehnică dacă este necesar (de exemplu, ajutor în rezervarea biletelor de călătorie 

atunci când sunt organizate transnaționale). 

Informați participanții despre subiectele de cercetat sau pregătit înainte de a ajunge la 

cursul de formare pentru a asigura implementarea fără probleme a sesiunilor care necesită pregătire 

prealabilă. Participanții ar trebui să ajungă cu o înțelegere a situației privind pregătirea digitală și 

învățarea mixtă în comunitățile și țările lor locale pentru a putea dezvolta ateliere pe acest subiect. 

Aceasta include, de asemenea, înțelegerea provocărilor locale cu care se confruntă profesorii 

atunci când acoperă aceste subiecte. 

                                                             
3 Luați în considerare măsurile de distanțare socială, siguranță și igienă în cazul în care cursul de formare este 
implementat în perioada epidemiei de COVID-19 în locația dvs. 
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În cazul unui training transnațional, organizațiile de trimitere ar trebui să pregătească 

participanții pentru a lucra și funcționa în medii interculturale, deoarece vor avea informații despre 

celelalte organizații de trimitere și țările lor, precum și despre profilul participanților. În plus, 

participanții ar trebui să aducă la cursul de formare câteva materiale despre organizațiile de 

trimitere și pregătirea digitală și învățarea combinată cu ei, pentru a le face schimb între ei. În plus, 

organizațiile de trimitere ar trebui să aibă grijă ca participanții să aibă toate broșurile necesare, 

informații actualizate despre proiectele locale și internaționale, link-uri către pagini web și 

informații de contact ale organizațiilor. Dacă participanții doresc, ar fi bine să aducă mâncare sau 

băuturi locale pentru a le împărtăși cu ceilalți. 

 

Pasul 2. În timpul cursului de pregătire 

Activitățile planificate în acest manual au fost dezvoltate de formatorii din acest domeniu 

și sunt potrivite pentru profesorii, formatorii, antrenorii implicați în educația formală și informală 

și munca pentru tineret care doresc să învețe despre pregătirea digitală și învățarea mixtă. Vă rugăm 

să țineți cont de diferența de nivel de cunoștințe din grup, care poate afecta și dinamica. Prin 

urmare, dacă este necesar, nu ezitați să ajustați sesiunile în funcție de nevoile grupului. 

Evaluarea și învățarea reprezintă o parte importantă a fiecărei activități de formare. Acest 

lucru este, de asemenea, consolidat cu acest manual. La începutul cursului de formare, participanții 

ar trebui să primească certificatul EUROPASS sau o altă formă de reflecție. Este important ca 

participanții să înțeleagă că autoreflecția este o parte esențială a călătoriei de învățare. Astfel, se 

recomandă ca participanții să primească un jurnal de învățare sau un alt instrument, în care își pot 

nota punctele de învățare pe parcursul cursului. Încurajați-i să-și stabilească obiectivele de învățare 

și să reflectați asupra lor pe parcursul antrenamentului. 

Asigurați-vă suficient timp pentru reflecție zilnic. Se poate face în perechi sau în grupuri 

mai mici, pentru a răspunde la diferite întrebări (de ex. Cum a fost această zi pentru tine? Ce ai 

învățat despre tine? Ce competențe ai îmbunătățit? Cum pot fi mai proactiv pentru a învăța și mai 

mult?) Implementarea de reflecție zilnică va depinde de formatorii sau facilitatorii care 

implementează acest curs, cu toate acestea, este o precondiție necesară pentru implementarea de 

calitate a sesiunilor. 

 

 



 

13 
 

Pasul 3. După cursul de pregătire 

Sfârșitul cursului de formare în sine nu este sfârșitul călătoriei de învățare a participanților. 

Pentru a verifica participanții după cursul de formare și pentru a evalua impactul pe termen lung 

al cursului de formare, se recomandă să efectuați o scurtă evaluare la câteva luni după cursul de 

formare. De asemenea, cereți-le în mod deschis sugestii și posibile îmbunătățiri ale muncii 

efectuate. 

Dacă participanților li se cere să implementeze activități ulterioare cu profesorii din 

comunitățile lor locale, oferiți-le sprijin pentru implementarea acestora și verificați progresul lor. 

Se recomandă să le trimiteți un formular pentru feedback după implementarea activității de 

urmărire. 
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Introducere Și Formarea Grupului 

 

Durata: 60 minute 

 

Fundal: 

Sesiunea introductivă pune bazele cursului de formare și ca întregul grup să învețe, să 

trăiască și să lucreze împreună. Acesta este momentul în care participanții se întâlnesc pentru prima 

dată cu organizatorii, echipa, formatorii și între ei. Toți provin din țări diferite, organizații 

partenere, medii personale și profesionale și au experiență diferită în activități de educație formală 

și non-formală la nivel local și transnațional (UE). Această sesiune are rolul de a oferi 

participanților cele mai relevante informații cu privire la logistică, locația și cazarea, mâncarea și 

agenda. Este, de asemenea, momentul ca fiecare participant să se prezinte celorlalți oameni din 

grup, să-și împărtășească motivația pentru participarea la cursul de formare și să înceapă să lucreze 

împreună ca un grup pentru a pune bazele învățării în săptămâna următoare. . 

 

Obiective: 

- Scopul general al acestei sesiuni este de a pune bazele cursului de formare și de a începe 

procesul de construire a grupului. 

- Prezentați cursul de formare și contextul acestuia, subiectele abordate, agenda, formatorii 

și echipa; 

- Să ne cunoașteți; 

- Aflați despre trecutul participanților și să aflați despre motivația acestora de a se alătura 

cursului de formare; 

- Stabiliți așteptările pe care participanții le au de la cursul de formare și să prezinte 

modalități în care ar putea contribui la cursul de formare; 

- Începeți procesul de construire a grupului. 

 

Competențe abordate: 

- Competență multilingvă; 

- Competență personală, socială și de a învăța să înveți; 

- Competență de alfabetizare; 
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- Conștientizare culturală și competență de exprimare. 

 

Metodologie si metode: 

- Intrare (prezentare); 

- Patru colțuri; 

- Povestirea; 

- Exercițiu complex cu debriefing;  

- Discuţie. 

 

Fluxul sesiunii: 

Introducere oficială și bun venit (10 minute) 

Reprezentantul organizației coordonatoare/coordonatorului de proiect deschide oficial 

cursul de formare și descrie pe scurt contextul cursului de formare. Formatorii prezintă programul 

detaliat al cursului de formare în plen prin utilizarea materialelor vizuale și a desenelor. El/ea 

prezintă echipa și formatorii responsabili pentru programul și activitățile cursului de formare. Se 

prezintă pe scurt. 

 

Să ne cunoaștem – Cele patru colțuri (30 de minute) 

Participanții stau în cerc și sunt invitați să-și spună numele și să explice pe scurt cum au 

ajuns la cursul de formare. Formatorul dă instrucțiuni ca participanții să se împartă în 4 grupuri 

(fiecare grup este format din participanți din diferite țări/comunități/organizații). Fiecare grup își 

începe călătoria într-unul din cele 4 colțuri ale camerei. Fiecare colț are o sarcină specifică pentru 

ca grupul să se cunoască. Trainerul explică ce este acolo în fiecare colț. 

Colțul 1 are tot felul de întrebări / subiecte diferite pe carduri pentru ca participanții să le 

aleagă și să împărtășească despre ei înșiși.4 (Formatorii își pot pregăti propriile întrebări sau pot 

folosi carduri deja gata făcute. Întrebări posibile pentru proiectarea propriilor carduri: De unde vii? 

Ce faci? Care este mediul tău profesional? Care este rolul tău în organizația ta? Cine ești în viața 

ta privată? Ce hobby-uri ai? Care este cartea ta preferată? Cine este modelul tău? etc.). 

Colțul 2 are un zar pe el. Fiecare participant aruncă zarul. Numărul pe care îl primesc pe 

zaruri reprezintă numărul de fotografii de pe telefonul lor pe care trebuie să le partajeze în cadrul 

                                                             
4 https://www.teacherspayteachers.com/Browse/Price-Range/Free/Search:4+corner+questions 

https://www.teacherspayteachers.com/Browse/Price-Range/Free/Search:4+corner+questions
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grupului lor și să împărtășească o scurtă poveste despre fotografii și de ce sunt importante pentru 

ei. 

Colțul 3 are o grămadă de cărți Dixit5 (sau orice alt tip de cărți cu ilustrații). Fiecare 

participant alege un card care îi descrie în orice fel. Când toată lumea și-a ales cardul, fiecare 

participant arată cardul și împărtășește o scurtă poveste de ce a ales-o. 

Corner 4 are un afiș cu întrebarea „Care a fost motivația ta de a te înscrie la acest curs de 

formare?” Fiecare participant își împărtășește povestea. Fiecare grupă începe dintr-un colț. Au 7 

minute de schimb în acel colț. După 7 minute, antrenorul scoate un sunet și grupurile se schimbă 

în următorul colț în sensul acelor de ceasornic. 

 

Așteptări și contribuții (20 de minute) 

Trainerul continuă sesiunea împărtășind un exemplu de persoană care a ajuns la un curs de 

formare cu așteptări care nu erau legate de obiectivele cursului de formare și a ajuns să fie 

dezamăgită de acesta. El/ea subliniază cât de important este să aibă așteptări realiste care să fie în 

concordanță cu obiectivele cursului de formare. 

Formatorul invită apoi participanții să caute prin carduri Dixit (care se află în mijlocul sălii) 

și să găsească 2 carduri – un card care reprezintă așteptările lor personale și un card care reprezintă 

așteptările lor profesionale de la acest curs de formare. 

După ce toată lumea și-a selectat cele două cărți, încep să se plimbe prin cameră pentru a 

se întâlni într-un trio. Își schimbă așteptările între ei în 3 minute. Când timpul expiră, antrenorul 

dă un semn și participanții pleacă pentru a forma noi triouri. Din nou, își schimbă așteptările, 

schimbă din nou grupele. După trei schimbări, antrenorul îi invită să se așeze în cerc. 

Trainerul continuă să spună că fiecare dintre ei aduce cu sine o mulțime de experiență, 

cunoștințe și abilități la cursul de formare și le cere să se gândească la modalitățile în care ar putea 

contribui la cursul de formare – în timpul cursului de formare sau în timpul liber. Ei își scriu 

contribuțiile pe o hârtie post-it cu numele lor. 

Fiecare participant împărtășește în scurt timp cum poate contribui la cursul de formare și 

lipește post-it-ul pe un flipchart comun. Antrenorul îl atârnă pe perete, astfel încât să rămână vizibil 

                                                             
5 Dixit - un joc de masă, folosind cărți cu ilustrație pentru a practica activități de brainstorming într-o piesă 
https://print-and-play.asmodee.fun/dixit/ 
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pentru tot restul săptămânii. Formatorul invită participanții să ia inițiativă și să ofere altora 

activități cu care ar putea contribui și să se autoorganizeze sau să ceară ajutor formatorilor. 

 

Materiale necesare: cartonașe cu întrebări pentru a ne cunoaște, cartonașe Dixit, un zar, hârtie 

de flipchart, markere. 

Documente de bază și lecturi suplimentare: 

Energizante, jocuri cu nume și activități de încălzire: 

https://www.sessionlab.com/library/energiser 

Recomandări pentru viitorii formatori care înmulțesc această sesiune: 

Este esențial pentru calitatea conexiunii interpersonale și a rezultatelor sesiunii să încercați să 

aveți o sesiune de introducere și formare de grup în format F2F. Folosiți formate virtuale numai 

în caz de indisponibilitate din cauza... restricțiilor. 

Activitatea de cunoaștere – Patru colțuri – poate fi ajustată în funcție de grup. Fiecare colț poate 

avea o temă diferită. Ideea principală este de a crea o atmosferă caldă pentru ca participanții să 

poată împărtăși și să învețe unii despre alții. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

Să Nu Lăsăm Pe Nimeni În Urmă: 

 Incluziune Socială Și Educație De Calitate (ODD 4) 

 

Durata: 45 minute 

Fundal: 

Incluziunea socială acoperă toate aspectele relațiilor între egali și ale dinamicii grupului de 

egali, cum ar fi comportamentele incluzive și exclusive, acceptarea și popularitatea de la egal la 

egal, prieteniile și relațiile intergrup. Incluziunea socială se poate referi și la constructe la nivel de 

clasă, cum ar fi normele clasei și ierarhiile sociale. Este important ca educatorii de toate nivelurile 

să recunoască obiectivele egalității și echității în procesul de învățare și să implementeze strategiile 

necesare pentru a oferi acces egal la conținutul cursului lor. Utilizați ultimele evoluții în 

organizarea unei astfel de incluziuni prin gestionarea dinamicii grupului și folosiți mijloace tehnice 

- acolo unde acestea pot fi utile - pentru obținerea de rezultate. 

 

Obiective: 

- Introducerea conceptului de incluziune socială prin prisma Obiectivelor de Dezvoltare 

Durabilă 

- Să se familiarizeze cu diferitele grupuri minoritare și cu nevoile acestora în educație 

- Să reflectăm asupra importanței participării tuturor grupurilor sociale (De ce avem nevoie 

de toți la bord?) 

 

Metodologie si metode: 

Intrări (prezentări); 

Discuţie; 

Reflecție personală; 

Brainstorming; 

Împărtășirea și elaborarea în grupuri mici; 

Studiu de caz; 

Runde plenare. 

 

Fluxul sesiunii: 
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Introducere în sesiune (15 minute) 

Formatorul începe prin a introduce Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) și Educație 

de calitate (ODD 4) și Pace, Justiție și Instituții Puternice (ODD 16) ca subiect principal al sesiunii. 

Dincolo de beneficiile individuale, învățarea profesională este de obicei văzută ca având două 

scopuri: creșterea competitivității economice și creșterea incluziunii și coeziunii sociale. Un sistem 

de educație incluzivă aduce beneficii tuturor cursanților fără nicio discriminare față de niciun 

individ sau grup. 

 

  Pic.1 https://sdgs.un.org/goals 

 

Runda de panel „Beneficiile incluziunii sociale în educație” (10 minute) 

Formatorul le prezintă participanților flipchart-ul cu următoarea întrebare scrisă: „Ce este 

relevant pentru înțelegerea incluziunii în societate?”. Formatorul le cere apoi participanților să 

declanșeze primele lucruri care le vin în minte despre asta și notează pe flipchart fiecare intrare de 

la toți participanții. 

https://sdgs.un.org/goals
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Brainstorming și grupuri mici despre „Ce este necesar pentru educația incluzivă” (20 de 

minute) 

Participanții sunt apoi invitați la un exercițiu de „scriere a creierului” în grupuri mici 

formate din 3-4 participanți fiecare. Grupurilor li se atribuie acum o sarcină de a veni cu idei de 

tot felul de lucruri care pot ajuta la includerea în procesul educațional. Toți participanții primesc o 

hârtie A4 și trebuie să noteze pur și simplu câteva idei aproximative despre sarcină. Fiecare bucată 

de hârtie este apoi transmisă altcuiva, care o citește în tăcere și își adaugă propriile idei în pagină. 

Acest proces se repetă până când toată lumea are șansa de a adăuga la fiecare bucată de hârtie 

originală. Notele pot fi apoi adunate, gata pentru discuție. Sarcina fiecărui grup mic este să vină 

cu o definiție. Acestea vor fi utilizate ulterior în următoarele părți ale sesiunii. 

 

Materiale necesare: Hârtii F2F - A4, Hârtii A3, hârtii flipchart, hârtii post-it, pixuri, markere, 

culori, laptop, proiector. 

Documente de bază și lecturi suplimentare: 

https://en.unesco.org/themes/inclusion-in-education 

Recomandări pentru viitorii formatori care vor duplica această sesiune: 

 

Pauză de cafea 
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Împărtășirea realităților noastre și a dilemelor cu care se confruntă elevii și 

profesorii lor în moduri non-clasice sau hibride de predare 

 

Durata: 60 minute 

 

Fundal: 

Participanții provin din diferite țări și comunități locale6 care se confruntă adesea cu o 

realitate destul de diferită în ceea ce privește standardele sociale și educaționale ale unei 

comunități. Deoarece blended learning este o formă relativ nouă de educație, este reglementată 

diferit în diferite țări din interiorul UE. Unele țări au stabilit sisteme de sprijin pentru profesori și 

studenți, în timp ce multe încă nu au făcut-o și nu consideră că este important să se pună un accent 

suplimentar pe acestea sau să le reglementeze într-un mod diferit. Această sesiune este o 

oportunitate pentru participanți de a continua să învețe unii despre ceilalți, precum și despre 

realitățile din care provin toți și să facă schimb de informații despre situația din jurul pregătirii 

digitale în regiunile lor. 

 

Obiective: 

- Aflați despre realitățile locale și naționale din domeniul pregătirii digitale și al 

programelor de învățare mixtă; 

- Identificați lucrurile în comun și diferențele dintre realitățile locale. 

 

Metodologie si metode: 

- Conversație structurată; 

- Lucru de grup; 

- Lucru pereche; 

- Prezentări. 

 

Fluxul sesiunii: 

                                                             
6 Acest manual a fost conceput inițial pentru un schimb și formare transnațională. Cu toate acestea, este, de 
asemenea, posibil să utilizați acest manual ca ghid pentru a organiza mai multe cursuri locale. Participanții pot veni 
din orașe diferite, școli diferite sau pur și simplu pot preda discipline diferite la aceeași școală. Vor avea în 
continuare experiențe diferite și vor avea opinii diferite de împărtășit. 
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Introducere în sesiune (5 minute) 

Formatorul introduce sesiunea cu o scurtă poveste de fundal despre diferite realități din 

care provin toți participanții. Fiecare comunitate are o situație diferită în ceea ce privește pregătirea 

digitală și programele de învățare mixtă. Este important ca ei să-și schimbe experiențele și să învețe 

unul de la celălalt. 

Sarcina lor este să aibă o conversație structurată cu cel puțin încă 2 persoane în următoarea 

jumătate de oră și să creeze o listă cu lucruri pe care le găsesc în comun și lucruri care sunt total 

diferite în realitățile lor. Fiecare cuplu va avea 15 minute pentru conversație. 

Formatorul le instruiește pe participanți să deseneze un cerc pe o bucată de hârtie, să-l 

împartă în 4 părți (precum un ceas cu 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 în sensul acelor de ceasornic). De 

fiecare dată, vor scrie numele unei persoane cu care aranjează o întâlnire. 

Participanții au la dispoziție 5 minute pentru a parcurge încăperea și a aranja cu cine se vor 

întâlni la ce oră. Odată ce programul lor este plin, trainerul prezintă întrebările prin care trebuie să 

treacă fiecare cuplu în cele 15 minute de conversație. 

Întrebările: 

Care sunt principalele povești de succes și principalele provocări? 

 

Timp de schimb (25 minute) 

Trainerul dă semnul și toată lumea merge să vorbească cu prima persoană cu care a 

programat întâlnirea. Perechile se schimbă după 15 minute până când toate cele patru runde se 

termină. 

 

Întâlniri ale grupurilor naționale (15 minute) 

Formatorul invită participanții să se întâlnească în grupurile lor naționale și să 

împărtășească celorlalți ceea ce au învățat. Încep să facă un poster și notează ceea ce au învățat în 

trei categorii: 

Lucruri pe care le avem în comun; 

Diferențele dintre diferite realități; 

Exemple bune de caz de program de învățare mixtă care este/a fost implementat în 

comunitatea noastră locală în domeniul pregătirii digitale și al învățării mixte 
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Timp de prezentare (15 minute) 

Fiecare grup își prezintă posterul. Formatorul îi încurajează pe ceilalți participanți să pună 

întrebări suplimentare prezentatorilor. 

 

Materiale necesare: hârtii A4, markere, post-it-uri, flipchart 

Documente de bază și lecturi suplimentare: 

Recomandări pentru viitorii formatori care înmulțesc această sesiune: 

Imprimați întrebările pentru conversații sau notați-le pe un flipchart și faceți-l vizibil pentru toată 

lumea din cameră. Întrebările pot fi adaptate sau modificate în funcție de grupul care ajunge la 

cursul de formare. 

Este recomandabil să acordați participanților o sarcină de pregătire înainte de cursul de formare 

– să cerceteze exemplele existente de învățare mixtă în comunitățile lor locale sau la nivel 

național.  
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Exemple de viață într-o era digitală și ce înseamnă aceasta pentru educație. 

 

Durata: 45 minute 

 

Fundal: 

În sesiunea anterioară am învățat diferitele realități ale sistemelor de învățământ din diferite 

țări europene. De asemenea, am împărtășit și am discutat despre provocările moderne. Modul de 

organizare a proceselor educaționale s-a schimbat foarte mult în întreaga lume datorită varietății 

de factori, de ex. dezvoltarea tehnologiei, TIC, accesul la informație, distribuția școlilor chiar și în 

țările cele mai sărace, cooperarea internațională și digitală, diferite canale de comunicare etc. o 

„educație nouă eră”. Înseamnă că este construit în jurul elevilor și nevoilor acestora, individuale și 

în ritm propriu, construind rețele, conexiuni sociale și incluziune. 

Funcția principală a școlii este schimbarea de la transferul de cunoștințe la oferirea unui 

loc sigur pentru ca elevii să practice cunoștințele (pe care le pot primi și în afara instituțiilor de 

învățământ) și să primească experiență pozitivă de interacțiune socială. 

 

Obiective: 

- Să exploreze conceptul de educație din noua eră și ce înseamnă aceasta pentru profesori 

și elevi 

- Să înțeleagă modul în care schimbările de-a lungul timpului au impact asupra educației; 

- Să arate propria înțelegere a noii ere în diferite aspecte ale vieții; 

- Să înțeleagă conceptul de dezvoltare a copilului întreg și principalele sale caracteristici; 

- Să discutăm ce înseamnă educația din noua eră pentru profesori și studenți. 

 

Metodologie si metode: 

Lucru de grup; 

Brainstorming; 

Video; 

Intrare. 

 

Fluxul sesiunii: 
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Introducere in sedinta cu energizant (5 minute) 

Trainerul prezintă sesiunea spunând cum lumea în care trăim s-a schimbat enorm în ultimii 

10-15 ani. Aceste schimbări sunt interconectate și au cumva un impact unul asupra celuilalt. 

Participanților li se prezintă un scurt colaj video din filme celebre despre era digital 

(https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=F8fENjik1XE) 

Exemple de viață în era digitală (10 minute) 

După ce sunt inspirați de un videoclip, participanții sunt invitați la un exercițiu rapid de 

brainstorming în care vor trebui să vină cu orice provocări și beneficii ale trăirii în era digitală. 

Formatorul îi întreabă pe participanți: „Cum impactează schimbările care au avut loc în 

societate asupra domeniului educației în general?”. 

Pentru acest exercițiu este recomandabil să utilizați un serviciu de piscină online (de 

exemplu, Slido). Cu toate acestea, este, de asemenea, posibil să aveți un flip-chat sau doi pereți în 

cameră care pot fi folosiți pentru a lipi notele post-it pe ea. În acest caz, o parte a flip-chat-ului / 

peretelui va fi pentru beneficii, iar cealaltă - provocări. Participanții își pot nota pe autocolante 

post-it gândurile și le pot adăuga la lista relevantă. 

Trainerul trage concluzia că trăirea în era digitală are o mulțime de avantaje, dar provoacă 

și oamenii și pune noi dileme în fața profesorilor și școlilor. 

 

Prezentare interactivă „Dezvoltarea întregului copil” (10 minute) 

Dezvoltarea copilului întreg este o abordare relativ nouă în educație: atunci când aspectele 

sociale, emoționale și creative ale creșterii personale sunt recunoscute în mod egal alături de 

performanța fizică și cognitivă (abordare tradițională) și sunt un subiect de dezvoltare prin 

proiectare. Digitalizarea, deocamdată ne concentrăm pe partea de beneficii, servește sistemului 

educațional, oferind mai mult timp și instrumente pentru concentrarea asupra subiectelor esențiale 

pentru a trăi în societatea modernă, unde nivelul înalt de alfabetizare digitală7 se află alături de un 

nivel înalt de inteligență emoțională8 și de nevoia. pentru incluziunea socială. 

                                                             
7 Asociația Americană a Biblioteci (ALA) definește alfabetizarea digitală ca fiind „abilitatea de a utiliza tehnologiile 
informaționale și de comunicare pentru a găsi, evalua, crea și comunica informații, necesitând atât abilități cognitive, 
cât și tehnice”. 
8 Inteligența emoțională (IE) este cel mai adesea definită ca abilitatea de a percepe, utiliza, înțelege, gestiona și 
gestiona emoțiile. (Wikipedia) 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=F8fENjik1XE
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Formatorul prezintă conceptul de dezvoltare a copilului întreg (WCD). Atrage atenția 

asupra faptului că există multe aspecte ale potențialului uman pe care notele din sistemul școlar nu 

le pot măsura. Pe lângă curiozitate și inteligență, copiii pot dori în mod natural să dezvolte 

creativitatea, pasiunea, rezistența, intuiția, încrederea, generozitatea, atenția, umorul și multe alte 

trăsături importante. Edith Ackermann9 a sugerat abordarea ei a dezvoltării întregului copil: în loc 

să împărțim copiii într-o colecție de 4-8 abilități, cum ar fi sociale, emoționale și așa mai departe, 

teoria a identificat patru impulsuri naturale care ne conduc creșterea de-a lungul copilăriei în viața 

adultă: Eu, Noi, lumea și creațiile umane. 

Participanții urmăresc un videoclip care dezvoltă în continuare subiectul Dezvoltarea 

întregului copil (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uHBQbEP23kY). Sarcina lor 

este să identifice și să noteze punctele cheie ale conceptului. 

Lucrează în grupuri mici „Elementele esențiale ale educației din era nouă” (20 de minute) 

În această sesiune După vizionarea videoclipului, participanții sunt împărțiți în 4 grupuri. 

Fiecărui grup i se atribuie unul dintre aspectele dezvoltării întregului copil: Fii Eu, Noi, Lumea și 

Creațiile Umane, iar pe baza prezentării și rezultatelor sesiunilor anterioare, ei convin asupra celor 

5 lucruri esențiale pentru tineri. să se dezvolte pentru a avea succes în educația nouă eră și 5 lucruri 

cu care profesorii le pot ajuta. 

În acest lucru de grup, participanții pot folosi constatările din sesiunile de Incluziune 

Socială și Împărtășirea Realităților. 

Iată câteva întrebări care pot ajuta participanții să-și dezvolte subiectul. Întrebările pot fi 

scrise pe flip-chat sau prezentate pe ecran: 

● Care sunt cerințele moderne pentru educație? 

● Care sunt așteptările și nevoile tinerilor când vine vorba de educație? 

● Ce înseamnă educația din noua era pentru profesori? 

● Cum putem noi, ca profesori sau alți lucrători de tineret, să sprijinim tinerii în dezvoltarea 

abilităților esențiale pentru a avea succes în noua eră a educației? 

● Ce competențe trebuie să avem? 

● Ce fel de programe / proiecte / activități ar trebui să ofere organizațiile locale / educatorii 

profesorilor pentru a-i pregăti pentru noua eră a educației? 

                                                             
9 Edith K. Ackermann a fost un psiholog american care a explorat interacțiunile dintre psihologia dezvoltării, joc, 
învățare și design. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uHBQbEP23kY


 

27 
 

Fiecare grup își prezintă pe scurt constatările. 

 

Materiale necesare: autocolante post-it, laptop, proiector, hârtie flipchart, markere, 4 mese cu 

scaune. 

 

Documente de bază și lecturi suplimentare: 

OECD Future of Education and Skills 2030. Learning Compass: 

https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-

compass-2030/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf 

Viitorul OCDE al educației și competențelor 2030. Noul „normal”: 

https://www.youtube.com/watch?v=9YNDnkph_Ko 

Raport privind valoarea dezvoltării întregului copil: 

https://www.porticus.com/en/articles/article-placeholder-i4371-new-policy-research-on-the-

value-of-whole-child-development/ 

 

Recomandări pentru viitorii formatori care înmulțesc această sesiune: 

Încurajați participanții să fie cât mai creativi posibil în timpul sarcinii de brainstorming și ca 

toată lumea să participe la toate părțile procesului. 
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Competențele necesare: cunoștințe, abilități și atitudini necesare pentru 

transformare. 

 

Durata: 150 minute 

Fundal: 

În sesiunea anterioară am discutat despre atributele semnificative ale trăirii în era digitală 

și ce așteptări formează atunci când vine vorba de educație. În această parte vom investiga 

competențe care ajută la performanța față de așteptările și obligațiile înalte pentru îmbunătățirea 

competențelor existente și dobândirea de noi cunoștințe și abilități. Competență - înseamnă un set 

de cunoștințe, abilități și atitudini conexe care îi permit unei persoane să desfășoare o activitate 

adecvată într-un context dat, într-o anumită situație și să desfășoare acea activitate cu succes și 

eficient. Dacă privim rezultatele ca pe rezultatele așteptate ale procesului de învățare, competențele 

sunt aplicarea activă a ceea ce a fost învățat. Această sesiune include competențele cheie și 

practicile eficiente ale profesorilor în medii de învățare mixte de succes. 

 

Obiective: 

- Aflați despre competențele necesare pentru implementarea cu succes a abordării blended 

learning; 

- Detectarea domeniilor în care profesorii au nevoie de sprijin atunci când vine vorba de 

implementarea învățării mixte în activități educaționale 

- Împărtășirea bunelor practici de caz în domeniul dezvoltării profesionale și creșterii 

competențelor profesorilor. 

 

Metodologie si metode: 

Conversație structurată; 

Lucru de grup; 

Lucru pereche; 

Prezentări. 

 

Fluxul sesiunii: 
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Pregătirea digitală și competențele necesare (35 de minute) 

Ce este transformarea digitală și pregătirea digitală? 

Transformarea digitală este adoptarea tehnologiei digitale într-o anumită industrie (de 

exemplu, sectorul educației), care schimbă modul în care oamenii îndeplinesc anumite sarcini. Are 

un impact asupra modului în care oamenii comunică și se interacționează între ei. Prin urmare, 

pregătirea digitală în educație este definită de nivelul de pregătire a oamenilor (profesori și 

studenți) din cadrul instituțiilor (școli, colegii, alte organizații educaționale formale și informale) 

pentru a trece la fluxuri de lucru digitalizate care sunt activate de software și tehnologie. 

Formatorul prezintă setul de cunoștințe, abilități și dispoziții necesare pentru ca noile 

metode educaționale să aibă succes. Ele urmăresc să sprijine îmbunătățirea creativă și continuă a 

profesorilor, precum și capacitatea de a se adapta la transformarea digitală. 

Recomandări pentru viitorii formatori care înmulțesc această sesiune: 

Încurajați participanții să fie cât mai creativi posibil în timpul sarcinii de brainstorming și 

ca toată lumea să participe la toate părțile procesulu 

 

Alfabetizare digitala 

Alfabetizarea digitală este capacitatea de a utiliza tehnologiile informaționale și de 

comunicare pentru a găsi, evalua, crea și comunica informații, necesitând atât abilități cognitive, 

cât și tehnice. Nu este doar capacitatea de a utiliza instrumente digitale, ci, într-o perspectivă mai 

largă, a fi un individ integrat al lumii moderne. Dacă refuzi să ai un telefon mobil în zilele noastre, 

doar la prima vedere poate părea fermecător de modă veche, dar de fapt va influența serios 

capacitatea ta de a comunica cu oamenii, de a primi și de a oferi servicii etc. 

În 2013, Open Universiteit Nederland a lansat un articol care definește douăsprezece 

domenii de competență digitală10. Aceste domenii se bazează pe cunoștințele și abilitățile pe care 

oamenii trebuie să le dobândească pentru a fi o persoană alfabetizată. 

A. Cunoștințe generale și abilități funcționale. Cunoașterea elementelor de bază ale 

dispozitivelor digitale și utilizarea acestora în scopuri elementare. 

B. Utilizare în viața de zi cu zi. A fi capabil să integreze tehnologiile digitale în activitățile 

din viața de zi cu zi. 

                                                             
10 https://research.ou.nl/ws/portalfiles/portal/1005151/Experts%E2%80%99+Views+on+Digital+CompetencePreprint.pdf 

https://research.ou.nl/ws/portalfiles/portal/1005151/Experts%E2%80%99+Views+on+Digital+CompetencePreprint.pdf
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C. Competență specializată și avansată pentru muncă și exprimare creativă. Să fii capabil 

să folosești TIC pentru a-ți exprima creativitatea și a-ți îmbunătăți performanța profesională. 

D. Comunicarea și colaborarea mediate de tehnologie. A fi capabil să se conecteze, să 

partajeze, să comunice și să colaboreze cu ceilalți în mod eficient într-un mediu digital. 

E. Prelucrarea și managementul informațiilor. Utilizarea tehnologiei pentru a vă îmbunătăți 

capacitatea de a culege, analiza și judeca relevanța și scopul informațiilor digitale. 

F. Confidențialitate și securitate. Să vă protejați confidențialitatea și să luați măsurile de 

securitate adecvate. 

G. Aspecte juridice și etice. Comportarea adecvată și responsabilă din punct de vedere 

social în mediul digital și conștientizarea aspectelor legale și etice ale utilizării TIC (coduri de 

conduită digitale). 

H. Atitudine echilibrată față de tehnologie. Demonstrarea unei atitudini informate, deschise 

la minte și echilibrată față de societatea informațională și utilizarea tehnologiilor digitale. 

I. Înțelegerea și conștientizarea rolului TIC în societate. Înțelegerea contextului mai larg 

de utilizare și dezvoltare a TIC. 

J. Învățarea despre și cu tehnologiile digitale. Explorarea tehnologiilor emergente și 

integrarea acestora. 

K. Decizii informate privind tehnologiile digitale adecvate. Fiind conștient de cele mai 

relevante sau comune tehnologii. 

L. Utilizare fără întreruperi care demonstrează autoeficacitatea. Aplicarea cu încredere și 

creativitate a tehnologiilor digitale pentru a crește eficiența și eficiența personală și profesională. 

 

Roluri de facilitare 

Profesorii sunt foarte provocați de noile roluri, funcții și sarcini pe care trebuie să le 

îndeplinească în sălile de clasă virtuale. Cu toate acestea, noua parte a acestor roluri se referă mai 

degrabă la comutarea între formate (online și offline) decât între funcții. 

● Rolul pedagogic se învârte în jurul atribuțiilor lor de facilitator educațional. Moderatorul 

folosește întrebări și probe pentru răspunsurile elevilor care concentrează discuțiile pe concepte, 

principii și abilități esențiale. 

● Rolul social (facilitarea) este în crearea unui mediu prietenos, social, în care învățarea 

este promovată, de asemenea, este esențială pentru moderarea cu succes. Acest lucru sugerează că 
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„promovarea relațiilor umane, dezvoltarea coeziunii grupului, menținerea grupului ca unitate și, 

în alte moduri, ajutarea membrilor să lucreze împreună într-o cauză comună”, toate sunt esențiale 

pentru succesul oricărei activități online de grup. 

● Rol managerial (organizatoric, procedural, administrativ). Acest rol presupune stabilirea 

agendei pentru fiecare lecție (fie virtuală sau face2face), a obiectivelor discuției, a calendarului, a 

regulilor procedurale și a normelor de luare a deciziilor. Gestionarea interacțiunilor cu conducere 

și direcție puternică este considerată o condiție sine qua non a unui proces educațional online de 

succes. 

● Rol tehnic. Facilitatorul trebuie să facă participanții să se simtă confortabil cu sistemul 

și software-ul pe care le folosește conferința. Scopul tehnic final al instructorului este de a face 

tehnologia transparentă. Când se face acest lucru, cursantul se poate concentra asupra sarcinii 

academice la îndemână. 

 

Abilități de management de proiect 

Managementul proiectelor este de obicei un termen industrial legat de munca de birou. Cu 

toate acestea, majoritatea profesorilor moderni sunt familiarizați cu învățarea bazată pe proiecte, 

care este o mare tendință în educație în ultimii 15 ani. Profesorii sunt în mod natural excelenți 

manageri de proiect, deoarece suntem atât de bine pregătiți în crearea și implementarea 

programelor, organizatori grafici și comunicare frecvent cu părțile interesate cheie (administrația 

școlii, părinți, elevi, alți profesori). 

Managementul de proiect înseamnă eficiență, ceea ce înseamnă mai puțin volum de muncă 

și mai mult timp liber pentru ca profesorii să se concentreze pe cadrele academice de bază și pe 

mentorat calitativ. 

● Organizarea lecțiilor și planificarea acestora. Evaluarea inter pares și perspectivele de 

management pot fi cu adevărat utile pentru implementarea unui flux de lucru de management al 

proiectelor care să dovedească eșec pentru studenții dvs. 

● Menținerea tuturor la curent. Atâta timp cât sunteți în faza de planificare, încercați să 

colectați feedback din fiecare parte a spectrului părților interesate. Elevii pot avea ceva de spus  

despre educația lor și vă poate ajuta să creați fluxul de lucru pentru a fi captivant. Elevii, părinții, 

profesorii și conducerea pot contribui cu toții pentru a construi un flux de lucru care să acopere 
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toate lacunele și să îmbunătățească rezultatele. De asemenea, puteți încerca să consultați un expert 

în industrie care are experiență practică în managementul proiectelor pentru perfecțiune. 

● Defalcarea sarcinilor si atribuirea rolurilor. Este mai bine să descompuneți obiectivele 

mai mari în unele mai mici realizabile pentru a le urmări cu ușurință. Aceste rezultate mai mici ar 

putea contribui la cele mai mari, astfel încât la sfârșitul trimestrului, le-ai fi atins, fără stresul de a 

lucra pentru un obiectiv mare. De asemenea, este important să vă gestionați eficient sarcinile din 

mers. Managementul proiectelor este un efort de grup și a merge singur nu ar putea decât să vă 

submineze productivitatea. Așa că împărțiți sarcinile în cadrul echipei dvs. în funcție de fortărețele 

și punctele slabe ale fiecărui membru. 

● Urmărirea progresului. Puteți folosi tehnologia pentru a partaja și a colabora cu echipa 

și pentru a urmări rezultatele obținute. În acest scop, pot fi utilizate instrumente de la simple liste 

de activități până la un sistem de management academic complet. Cel mai bine este să păstrați 

toate datele și eforturile de colaborare colectate într-un singur loc. 

Lucrați în grupuri (40 minute) 

În această sarcină, participanții sunt invitați să cerceteze un cadru pentru competențe de 

predare combinate, dezvoltat de Institutul Aurora11 în 2014. Cele douăsprezece competențe cheie 

sunt organizate în patru domenii de competență: mentalități, calități, abilități de adaptare și abilități 

tehnice. 

 

Pic.2 http://jpsinstructionaltechnology.weebly.com/blended-learning-competencies.html 

                                                             
11 Institutul Aurora este o organizație nonprofit americană care se concentrează pe examinarea schimbării 
sistemelor și a inovației în educația școlară din Statele Unite și din întreaga lume. 
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Formatorul instruiește participanții să se împartă în 4 grupuri. Fiecare grup primește o 

misiune - unul dintre domeniile de competență. Sarcina lor este să efectueze cercetări și apoi să 

discute în grup aspectele cercului de competențe care fac parte din domeniul lor atribuit. Ce și cum 

este relevant pentru realitățile actuale? Ce poate fi adăugat/dezvoltat? 

Împreună trebuie să conceapă un afiș care face publicitate unui program de curs de învățare 

în domeniul lor. Posterul ar trebui să răspundă la următoarele întrebări: Ce vei învăța? Cum poate 

fi folosit? De ce este important? 

 

Expoziție „Pregătirea digitală” (20 de minute) 

Afișele din toate grupurile sunt atârnate pe pereții din jurul camerei. Fiecare grupă alege 

un reprezentant care își va prezenta și explica posterul în 5 minute. Publicul trece de la un poster 

la altul și învață mai multe despre diferitele aspecte ale pregătirii digitale. 

 

PAUZA DE CAFEA 

 

Panel de experți „Formate inovatoare de învățare combinată localizate pentru a 

permite personalului didactic să facă trecerea la digital” (45 de minute) 

Profesorii experți împărtășesc experiența lor de succes cu abordarea de învățare mixtă, 

pilotată în Țările de Jos. Scopul acestui proiect local a fost să se adreseze profesorilor și să îi ajute 

să facă trecerea la digital în planificare; utilizarea de noi formate, atingerea obiectivelor finale; 

cum să prioritizezi; cum să predați și să organizați teste valide; cum să creați și să comunicați 

împreună și cum să stabiliți standarde de confidențialitate și securitate. Care sunt principalele 

povești de succes și principalele provocări? 

Experții invitați își prezintă constatările și practicile de succes și răspund la întrebări în 

panel. 

 

Reflecție și evaluare a Zilei 1 „Feedback cu cinci degete” (20 de minute) 

Pentru a încheia ziua, formatorul invită fiecare participant să-și împărtășească feedback-ul 

despre cum a fost această zi pentru el. Pentru feedback, participanții folosesc vizualizarea cu 5 

degete: Lucruri pe care le-am învățat. Lucruri care mi-au plăcut. Lucruri care nu mi-au plăcut. 
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Legături care m-au îmbogățit. Cireșe deasupra (ceva remarcabil sau deosebit de memorabil, sau 

inspirator pe care ați dori să îl adăugați). 

 

O imagine vizuală poate fi prezentată pe ecran sau poate fi tipărită ca poster și transmisă 

de la un difuzor la altul. 

 

Materiale necesare: hârtii A4, markere, post-it-uri, flipchart 

Documente de bază și lecturi suplimentare: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework 

http://www.aurora-institute.org/wp-content/uploads/iNACOL-Blended-Learning-Teacher-

Competency-Framework.pdf 

Recomandări pentru viitorii formatori care înmulțesc această sesiune: 

Imprimați întrebările pentru conversații sau notați-le pe un flipchart și faceți-l vizibil pentru toată 

lumea din cameră. Întrebările pot fi adaptate sau modificate în funcție de grupul care ajunge la 

cursul de formare. 

Ar fi recomandabil să se acorde participanților o sarcină de pregătire înainte de cursul de formare 

– să cerceteze exemplele existente de învățare mixtă în comunitățile lor locale sau la nivel 

național.  
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Blended Learning – o modalitate de a vă îmbogăți munca. 

 

Durata: 180 minute 

 

Fundal: 

După cum am discutat mai devreme, digitalizarea este noua noastră realitate. Se 

răspândește în întreaga lume, iar utilizarea dispozitivelor crește rapid, fie că este vorba de țări 

bogate sau sărace. Educația este la marginea acestei tendințe, oferind cunoștințe celor care vor 

modela viitorul și care folosesc deja acum mult mai multe instrumente digitale decât o generație 

înainte. Învățarea combinată a venit ca răspuns la un apel la schimbare. Învățarea prin mijloace 

digitale este considerată o nouă tendință. Cu toate acestea, s-a dezvoltat încă de când au fost 

folosite primele computere personale în instituțiile de învățământ: în anii 70, profesorii deja căutau 

oportunități de a oferi acces la educație unui public mai divers, cu ajutorul unor instrumente mai 

diverse. Ceea ce asistăm acum este o tendință veche care s-a dezvoltat lent în ultimii 50 de ani, dar 

a devenit noua noastră normalitate, deoarece ultima pandemie de COVID a împins omenirea 

departe de zona noastră de confort. Cu toate acestea, crizele nu creează o nouă realitate, ci doar 

accelerează procesele pe care deja le dezvoltăm sau le îngroapă pe cele care deja încetinesc. 

 

Obiective: 

- Pentru a afla despre conceptul de învățare mixtă, definițiile și abordarea metodologică 

- Să realizeze metoda de învățare mixtă ca „nouă normalitate” 

- Pentru a înțelege învățarea mixtă în științe sociale 

. 

Metodologie si metode: 

- Intrări (prezentări); 

- Discuţie; 

- Reflecție personală; 

- Brainstorming; 

- Împărtășirea și elaborarea în grupuri mici; 

- Studiu de caz; 

- Runde plenare. 
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Fluxul sesiunii: 

Introducere în sesiune (5 minute) 

Trainerul începe sesiunea făcând o punte cu DAY1 și oferind o recapitulare a ceea ce am 

învățat până acum: despre DE CE, UNDE și VIITORUL DORIT. Și aici ajungem la unul dintre 

cele mai importante subiecte ale acestui training - CUM. Participanții vor descoperi atributele și 

metodele Blended Learning și vor dezvolta o înțelegere comună a conceptului. 

 

Introducerea blended Learning ca concept (15 minute) 

Învățare combinată excelentă se bazează pe o bază de predare expertă, în persoană. Există 

multe definiții existente și o vom dezvolta pe a noastră în scopul ACT! în proiecte de educație. Ne 

vom baza definiția pe scopul învățării și vom absorbi cele mai eficiente elemente din învățarea 

tradițională. În esență, învățarea implică două tipuri de interacțiune: interacțiunea cu conținutul și 

interacțiunea interpersonală. Această interacțiune poate avea loc în oricare dintre formatele: 

offline, în sala de clasă și virtual, prin instrumente online. Se poate desfășura în diferite contexte: 

educație formală, educație non-formală sau prin învățare informală. Inovația acestei 

abordări/definiții constă într-un amestec de nu numai online vs tradițional, ci și proiectarea de noi 

experiențe și crearea unui curs care combină cele mai bune tehnici de predare. 

Online - nu înseamnă secundar sau mai puțin eficient, în schimb, este mai flexibil, 

individualizat și conectat la realitățile moderne. Tradițional nu înseamnă demodat sau stereotip, în 

schimb, este motivant prin interacțiuni umane și personalizat cu un profesor într-un rol de antrenor. 

Formatorul împarte flip-chat-ul în trei părți dedicate trei tipuri de interacțiune: interacțiune 

cu un profesor, interacțiune cu colegii de clasă, interacțiune cu conținut. Participanții sunt invitați 

să vorbească din locurile lor și să propună exemple pentru fiecare tip de interacțiune. 

 

Grupuri mari lucrează și investighează „Cel mai bun din două lumi” (70 de minute) 

Participanții s-au împărțit în două grupuri mari și se mută în sălile dedicate. Grupurile sunt 

instruite să atribuie rolurile în cadrul grupurilor: Time Keeper - ține evidența timpului și că toate 

sarcinile sunt finalizate; Minute Writer - rezumă discuțiile și notează punctele cheie pentru 

prezentare, Facilitation Manager - se asigură că toată lumea are posibilitatea de a participa la 

discuții, Presentation Wizard - face o prezentare digitală sau flip-chart și se asigură că toate 

întrebările sunt abordate. 
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Formatorul explică sarcina participanților pentru a-și elabora definiția blended learning. 

Fiecare grup primește fișe cu diferite tipuri de interacțiuni cu exemple. 

Prima sarcină este să vizionați unul dintre cele două videoclipuri foarte diferite (fiecărui 

grup i se oferă un singur link) Învățare combinată și clasă inversată sau Cum arată învățarea mixtă 

în clasă (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NPvreKWaKjY). Apoi grupul trebuie 

să pregătească o prezentare care să răspundă următoarelor întrebări: 

➢ Cum înțelegeți expresia „cel mai bun din două lumi” aplicată învățării mixte? 

➢ Cum se schimbă rolul profesorului într-o abordare de învățare mixtă? 

➢ Cum este învățarea mixtă centrată pe elev? 

➢ De ce este importantă implementarea blended learning în procesul educațional modern? 

➢ Cum se face ca învățarea să fie „combinată prin design”? 

Și, în sfârșit, grupul trebuie să își formeze propria definiție fină a învățării mixte. Sesiunea 

va continua cu prezentări după o pauză de cafea. 

 

PAUZA DE CAFEA 

 

Prezentări ale constatărilor și runda plenară (40 de minute) 

Fiecare grup are 10 minute pentru a prezenta și a-și argumenta dezvoltarea definiției 

blended learning și de ce este important să se implementeze în învățarea modernă. După ambele 

prezentări, formatorul inițiază o scurtă rundă plenară pentru a pune întrebări și pentru a adăuga 

mai multe idei despre ceea ce este important pentru o experiență de învățare mixtă de succes. De 

asemenea, este util să împărtășim participanților definiția care a fost elaborată în procesul de 

pregătire a acestui manual și să discutăm despre diferențele și asemănările. 

______________________________________________________________________________ 

 

Învățarea mixtă este o strategie educațională care combină mai multe metode de predare 

pentru a servi scopului educaţiei şi pentru a consolida efectul învăţării. 

______________________________________________________________________________ 

Studiu de caz și discuții în grupuri mici „Învățare combinată în științe sociale” (50 de 

minute) 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NPvreKWaKjY
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Participanții s-au împărțit în grupuri mai mici de 3-4 persoane. Grupurile sunt instruite să 

efectueze mai întâi o cercetare web individuală (permiteți aproximativ 30 de minute pentru această 

activitate) pentru a găsi un exemplu de organizație care utilizează o abordare mixtă în predarea 

științelor sociale. Întrebări de luat în considerare: Ce domenii ale științelor sociale sunt predate 

într-un mod mixt? Cum este organizată învățarea mixtă acolo? Ce metode de învățare combinată 

au fost folosite? Ce ți se pare util pentru munca ta? 

În a doua parte a acestui exercițiu, grupul se adună pentru a-și împărtăși constatările, a 

discuta și a detalia subiectul. Constatările și concluziile lor vor fi folosite în următoarele sesiuni 

ale acestui training. 

 

Materiale necesare: separator de camere, laptop, proiector, hârtie flipchart, markere, caiete, 

pixuri, materiale pentru fișe. 

Documente de bază și lecturi suplimentare: 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11175-2021-ADD-2/en/pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=paQCE58334M 

https://www.youtube.com/watch?v=NPvreKWaKjY 

 

Recomandări pentru viitorii formatori care înmulțesc această sesiune: 

Încurajați participanții să fie cât mai creativi posibil în timpul sarcinii de joc de rol și ca toată 

lumea să participe la toate părțile procesului. 

Din cauza dimensiunii grupurilor și a utilizării multimedia diferite în exercițiul „Cel mai bun din 

ambele lumi”, este recomandabil să folosiți camere separate sau un separator solid pentru a 

permite munca productivă în grupuri. 

Indiferent dacă este posibil, este recomandabil să aveți doi formatori care să ajute la moderarea 

muncii în două grupuri mari în prima parte a sesiunii. 

 

 

 

 

 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11175-2021-ADD-2/en/pdf
https://www.youtube.com/watch?v=paQCE58334M
https://www.youtube.com/watch?v=NPvreKWaKjY
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ACT! în educație: 5 proiecte creative de folosit Blended Learning 

 

Durata: 180 minute 

 

Fundal: 

Cinci ACT! proiecte de învățare mixtă în educație au fost dezvoltate pentru a stimula 

transformarea școlilor și a profesorilor pentru a le permite tinerilor să-și dezvolte talentele și să 

devină un cetățean activ. Conceptele sunt create pentru disciplinele de științe sociale și sunt 

flexibile în timp și mod de predare. Toate conceptele folosesc tehnici de învățare combinată și sunt 

aplicabile oricărui public din școala secundară, inclusiv pentru educația specială. Conceptele 

noastre se concentrează pe dezvoltarea abilităților sociale și a responsabilității sociale prin 

accesarea imaginației și emoțiilor și folosirea lor în moduri creative pentru a avea un impact social 

pozitiv și pentru a forma și consolida conexiunile interpersonale cu colegii și comunitățile locale. 

Aspectul cognitiv este utilizat prin încorporarea conceptului în calea de învățare a elevilor 

individuali și prin aducerea de noi tehnologii care să fie aplicate pe această cale.  

 

Caracteristici proiecte: 

- Utilizarea creativității (muzică, arte, sport și/sau joc); 

- Promovează cetăţenia activă; 

- Îmbunătățește alfabetizarea digitală; 

- Accent pe incluziunea socială și dezvoltarea talentelor; 

- Bazat pe învățarea mixtă. 

 

Obiective: 

- Pentru a prezenta și a se familiariza cu 5 ACT! proiecte 

- Să practice abordarea blended learning 

- Pentru a testa metodologia 

 

Metodologie si metode: 

Intrări (prezentări); 

Brainstorming; 



 

40 
 

Împărtășirea și elaborarea în grupuri mici; 

Runde plenare. 

Fluxul sesiunii: 

 

Prezentare interactivă ACT! în educație (20 minute) 

Trainerul prezintă 5 ACT! în proiecte de educație și roagă participanților să le evalueze de 

la cele mai interesant la cel mai puțin interesant. Aceste informații vor fi folosite pentru împărțirea 

grupurilor. Sarcina este de a efectua cercetări individuale de birou pentru a afla maximum de 

informații despre ACT! în proiecte de educație și să-și formeze o opinie despre metodă și rezultate. 

 

Lucru în grup la proiect (70 minute) 

Participanții sunt împărțiți în cinci grupe de câte 3-6 persoane (grupele se formează pe baza 

rezultatelor notării de interes din exercițiul anterior) pentru a dezvolta un concept bazat pe 

materialele didactice pe care le primesc. Fiecare grup primește un concept de o pagină, un ghid al 

planului de implementare și acces la toate exemplele de planuri de proiect aferente. Ei vor avea 20 

de minute pentru cercetare de birou despre conceptele și planurile de proiect aferente pentru a se 

familiariza cu proiectele posibile. Sarcina lor este apoi să lucreze în grup la crearea unui plan de 

implementare pentru un anumit concept. Planul de implementare va fi utilizat ulterior pentru 

sesiunile din DAY3. 

 

ACT! Prezentări de concepte (60 de minute) 

Fiecare grup are 10 minute pentru a-și prezenta planul de implementare și foaia de parcurs. 

De asemenea, participanții sunt încurajați să împărtășească motivele pentru care au ales un anumit 

concept și s-au alăturat grupului. 
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Once Upon a Time…    Peace Pop-Up 

 

Artivism    ACT! for Liberty!     Walls of 

Connection  

 

Reflecție și evaluare în ZIUA 2 „Cele patru F” (30 de minute) 

Formatorul invită fiecare participant să reflecteze asupra experienței sale în activitatea de 

închidere a sesiunii. Participanții primesc fișe cu șablonul de feedback „Cei patru F”. Alternativ, 

poate face parte din Learning Dairy (dacă a fost introdus). 

Participanților li se oferă 20 de minute pentru a reflecta și a-și scrie gândurile, apoi au timp 

să le împărtășească în mod voluntar. 
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Materiale necesare: laptop, proiector, hârtie flipchart, markere, concepte one-pager. 

 

Documente de bază și lecturi suplimentare: 

 

Recomandări pentru viitorii formatori care înmulțesc această sesiune: 

Încurajați participanții să fie cât mai creativi posibil în timpul sarcinii de joc de rol și ca 

toată lumea să participe la toate părțile procesului. 

În timpul cafenelei mondiale, rotiți grupurile în sensul acelor de ceasornic după 10 minute, 

până când toate grupurile vizitează toate mesele și revin la cea de unde au început. 

 

Strategie TIC / Infrastructură digitală / Mediu digital de învățare 

 

Durata: 180 minute 

 

Fundal: 

Presupunem că școlile din zilele noastre (mai ales după COVID-19) ar avea, dacă nu un 

sistem de management al învățării (LMS), atunci un portal școlar, unde informațiile sunt partajate 

între profesori și elevi. Este important să înțelegem logica și conexiunea dintre diferitele 

instrumente, modul în care acestea pot lucra împreună pentru a crea un mediu de învățare captivant 

și a servi drept exemplu pentru un public avansat digital. 
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Obiective: 

Aflați despre funcțiile instrumentelor online 

Introduceți diferite instrumente online pentru fiecare funcție și exersați-vă folosindu-le 

Aflați despre abordările de evaluare a mediului de învățare digitală 

Familiarizați-vă cu strategiile TIC pentru a ajuta la implementarea infrastructurii digitale 

 

Metodologie si metode: 

Intrări (prezentări); 

Discuţie; 

Brainstorming; 

Împărtășirea și elaborarea în grupuri mici; 

Studiu de caz; 

Runde plenare. 

 

Fluxul sesiunii: 

 

Introducere în sesiune (5 minute) 

Formatorul începe prin a spune că multe țări încă nu au o strategie privind modul de 

integrare a învățării mixte în educația formală și non-formală, deoarece nu era/încă nu este clar ce 

competențe ar trebui să aibă. 

 

Strategia TIC (60 de minute) 

Expertul ICT invitat prezintă testul de screening și elementele fundamentale ale mediului 

digital de învățare. Apoi se lucrează în continuare în grupurile naționale pentru a crea un plan de 

implementare pentru unul (sau mai multe) ACT! în proiecte educaționale în școlile sau 

municipalitățile lor pentru a le informa despre nevoile școlilor și pentru a sprijini aceste cerințe cu 

fapte. 

 

Instrumente pentru transformarea digitală (60 de minute) 

În această parte a sesiunii ne familiarizăm cu diferite tipuri de instrumente care sunt utile 

în procesul de învățare. Toți participanții primesc carduri cu numele diferitelor instrumente pe ele. 
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Trainerul începe sesiunea întrebând participanții ce instrumente și sisteme online cunosc și 

folosesc în munca lor de zi cu zi? MS Teams, Google Meet... Scopul este de a ști ce instrumente 

servesc la ce scop: furnizarea de întâlniri, crearea de instrucțiuni, formulare de evaluare, sprijinirea 

brainstormingului sau pregătirea ușoară pentru lecții. Trainerul prezintă funcțiile care sunt servite 

cu diferite instrumente: Comunicare, Comunicare, Colaborare (3C). Funcțiile sunt scrise pe flip-

chts. Apoi participanții sunt invitați să potrivească cardurile cu funcția de pe flip-chat. 

- Zoom/Skype/Google Meet/Microsoft Teams 

- Canva 

- Slido 

- Padlet 

- Mentimetru 

- Google Docs și, în general, mediul de lucru Google (ca exemplu de lucru interconectat 

împreună cu piese de tehnologie) 

- Cum poate fi folosit YouTube, cu excepția vizionarii videoclipurilor 

  Ori de câte ori este posibil, este recomandabil să creați conturi de testare pentru diferite 

instrumente online și să oferiți participanților anumite sarcini pentru a exersa unele caracteristici 

ale acestor instrumente. Aceasta este cea mai bună abordare practică pentru a ajuta la o mai bună 

învățare și aplicarea cunoștințelor simultan. 

Exemple de bune practici care utilizează soluții inovatoare într-un context de lipsă de 

disponibilitate a resurselor digitale și/sau locuri sigure (60 de minute) 

Participanții își împărtășesc know-how-urile care i-au ajutat să depășească obstacolele din 

lipsa resurselor digitale la școală sau acasă sau aceleași probleme cu elevii. Trei prezentatori își 

împărtășesc poveștile cu publicul (15-minute fiecare). Apoi ei răspund la întrebări și, de asemenea, 

este timpul să împărtășească mai multe povești de succes. 

 

Materiale necesare: laptop, proiector, hârtie flipchart, markere, 4 mese cu scaune. 

 

Documente de bază și lecturi suplimentare: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en 

 

Recomandări pentru viitorii formatori care înmulțesc această sesiune: 
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Încurajați participanții să fie cât mai creativi posibil în timpul sarcinii de joc de rol și ca toată 

lumea să participe la toate părțile procesului. 

În timpul cafenelei mondiale, rotiți grupurile în sensul acelor de ceasornic după 10 minute, până 

când toate grupurile vizitează toate mesele și revin la cea de unde au început. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

Educația și creșterea competențelor tinerilor (inclusiv EUROPASS) 

 

Durata: 90 minute 

 

Fundal: 

Educația este o parte esențială a procesului de învățare pe tot parcursul vieții. Educația non-

formală, la rândul său, joacă un rol important în îmbunătățirea capacității de angajare  a tinerilor, 

oferind oportunități de dezvoltare în continuare a competențelor lor, care sunt complementare cu 

educația lor formală. Învățarea non-formală are loc, de obicei, prin activități de muncă pentru 

tineret și poate oferi tinerilor un mediu de învățare favorabil pentru a-și satisface nevoile de 

învățare pentru a-și crește competențele. 

 

Scopul sesiunii: Scopul general al acestei sesiuni este de a conștientiza rolul educației în 

creșterea competențelor tinerilor. 

 

Obiective: 

Să înțeleagă diferența dintre educația formală, non-formală și informală; 

Să înțeleagă importanța reflecției asupra învățării; 

Să investigheze rolul profesorilor în creșterea competențelor tinerilor prin educație formală 

și non-formală; 

Pentru a înțelege cum să dezvolte competențe EUROPASS în cadrul Erasmus+ și al 

educației non-formale în general. 

 

Competențe abordate: 

Competență multilingvă; 

Competență personală, socială și de a învăța să înveți; 

competență de alfabetizare; 

Conștientizare culturală și competență de exprimare. 

 

Metodologie si metode: 

Brainstorming; 
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Intrare; 

Prezentare vizuală; 

Lucru pereche; 

Prezentări; 

Lucru de grup. 

 

Fluxul sesiunii: 

 

Ce este invatarea? (15 minute) 

Formatorul începe sesiunea întrebând participanții ce învață pentru ei. El/ea își scrie 

răspunsurile pe o hârtie de flipchart în jurul cuvântului „ÎNVĂȚARE”. 

Trainerul pune întrebări suplimentare precum: 

Cum putem învăța? 

În ce situații putem învăța? 

Unde are loc invatarea? 

Ce metode sunt eficiente? 

 

Educația non-formală și cele șapte principii ale sale (30 de minute) 

Formatorul continuă conectând ceea ce participanții au împărtășit despre învățare, spunând 

că acest lucru se poate întâmpla în diferite contexte și prin diferite metode. 

Formatorul oferă mai multe informații despre diferența dintre educația formală, non-

formală și informală și principalele caracteristici ale acestora: 

Educație formală - axată pe cunoștințe și conținut; se întâmplă în interiorul unei instituții 

de învățământ formale; studenții primesc o recunoaștere formală sub formă de diplomă pentru 

gradul de studii absolvit; relația dintre profesor și elev este ierarhică; este obligatoriu până la un 

anumit nivel. 

Educație non-formală – axată pe învățarea pe tot parcursul vieții, care are loc prin 

experiență; cel care învață este perceput ca un constructor al propriei experiențe; se bazează pe 

nevoile de învățare și este centrat pe învățare; se întâmplă într-un context specific pentru o anumită 

perioadă de timp; cursantul primește un certificat la finalizarea programului; este voluntar. 
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Educație informală – concentrată pe cursant și proces; este o abordare a învățării prin 

practică care este multidimensională și se întâmplă pe parcursul vieții. 

După explicarea celor trei tipuri de educație, trainerul redă un videoclip care le spune mai 

multe despre ce este educația non-formală și despre cele 7 principii ale acesteia: 

https://www.youtube.com/watch?v=dPANb53ojME 

Formatorul invită apoi participanții să-și împărtășească principalele puncte de învățare și 

le cere să adauge pe listă mai multe principii ale educației non-formale pe baza propriei experiențe. 

 

Calea mea de învățare (45 de minute) 

Formatorul continuă sesiunea spunând cât de important este recunoașterea și reflectarea 

asupra învățării, care este una dintre principalele caracteristici ale educației non-formale. Ea invită 

participanții să reflecteze asupra învățării lor până în momentul prezent. 

Fiecare participant ia o hârtie A3 și diverse markere pentru a-și desena propriul drum de 

învățare. Sarcina lor este să-și vizualizeze învățarea într-o formă de desen (de exemplu, diagramă, 

cale, râu etc.) făcând referire la lucrurile importante pe care le-au învățat prin educație formală, 

non-formală și informală, succesele și eșecurile lor, evoluțiile și evoluțiile vieții. coborâri etc. 

După 25-30 de minute, formatorul invită participanții să stea într-un cerc și să spună 1-2 

propoziții despre calea lor de învățare. 

 

PAUZA DE CAFEA 

 

Vorbește pe jos (30 de minute) 

Sedinta continua dupa pauza de cafea. Trainerul spune că, după ce reflectă asupra propriei 

experiențe de învățare, vor păși în pielea unui tânăr și a unui profesor care sprijină învățarea tinerei 

sau a unui bărbat. 

Fiecare persoană își ia calea de învățare și găsește o altă persoană cu care să lucreze. În 

fiecare pereche, o persoană alege să fie A sau B. O persoană va fi în rolul unui tânăr în primul tur, 

iar persoanele B vor fi în rolul de lucrător de tineret. 

În prima rundă, tânărul (A) reflectă asupra învățării lor, în timp ce lucrătorul de tineret (B) 

pune întrebări pentru a sprijini reflecția. Exemple de întrebări ar putea include: 
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Care a fost cea mai importantă învățare pentru tine personal/profesional pe parcursul tău 

de învățare? 

Ce și cine te-a ajutat în acest proces? 

Ce impact a avut asupra ta și a vieții tale? 

Ce emoții a scos la suprafață? 

Ce fel de persoană ai fost după acea învățare? Ce s-a schimbat la tine? 

Care a fost impactul asupra oamenilor din jurul tău? 

Persoana A alege o altă experiență de învățare, iar persoana B continuă să pună aceleași 

întrebări pentru cealaltă experiență. 

Rolurile se schimbă după 15 minute, iar perechea repetă același proces în roluri diferite. 

 

 

Când notează toate rolurile, trainerul îi invită să formeze 8 grupuri mai mici pentru a 

continua cu ultima parte a sesiunii – descoperind modalități de dezvoltare a competențelor 

EUROPASS în cadrul Erasmus+ și al educației non-formale în general. 

 

Sprijinirea tinerilor în creșterea competențelor prin educație (40 de minute) 

Formatorul începe prin a introduce EUROPASS ca instrument de reflecție și instrument de 

recunoaștere. Toți participanții care participă la activitățile Erasmus+ sunt eligibili pentru a primi 

un certificat de participare EUROPASS. Având în vedere competențele EUROPASS, este necesar 

să se creeze un context pentru ca participanții să dezvolte sau să crească fiecare dintre competențe. 

Formatorul prezintă cele 8 competențe cheie și le explică pe scurt: 

Competență multilingvă 

Competență personală, socială și de a învăța să înveți 

Competența de cetățenie 

Competență antreprenorială 

Conștientizare culturală și competență de exprimare 

Competență digitală 

Competență matematică și competență în știință, tehnologie și inginerie 

Competența de alfabetizare 
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Fiecare grup mic pleacă de la o competență cheie. Sarcina lor este să facă brainstorming 

toate modalitățile prin care profesorii își pot sprijini elevii în creșterea unei competențe specifice 

(de exemplu, competența de cetățenie) și să le scrie ideile. 

Fiecare grup lucrează la o competență timp de 5 minute, apoi se schimbă grupele și 

continuă schimbarea timp de 3 sau 4 runde, în funcție de timp. Fiecare grup adaugă mai multe idei 

pe fiecare flipchart. 

 

Prezentări și închidere (10 minute) 

Fiecare grup ia o competență și prezintă pe scurt toate ideile despre modul în care profesorii 

pot sprijini tinerii în creșterea competențelor EUROPASS. 

 

Materiale necesare: laptop, proiector, lucrări A3, fișă cu întrebări pentru reflecție, 

flipchart cu competențe EUROPASS (o competență pe flipchart), markere. 

 

Documente de bază și lecturi suplimentare: 

Un raport de grup de experți privind dezvoltarea potențialului creativ și inovator al 

tinerilor prin învățarea non-formală în moduri care sunt relevante pentru angajabilitatea (2014); 

Comisia Europeană (http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/news/2014/documents/report-

creative-potential_en.pdf) 

 

Recomandări pentru viitorii formatori care înmulțesc această sesiune: 

Se recomandă să atârnați toate materialele create de participanți pe pereții din jurul sălii 

de antrenament. 

Dacă este posibil, partea sesiunii „Talk the walk” poate avea loc în afara sălii de 

antrenament, astfel încât fiecare pereche să aibă suficient spațiu și intimitate pentru a vorbi. Cu 

toate acestea, asigurați-vă că toată lumea rămâne suficient de aproape pentru a auzi când trebuie 

să comute. 

Pregătiți în prealabil lucrările cu competențe, fie tipărite, fie scrise de mână, astfel încât să poată 

fi puse și pe perete și să rămână vizibile pe toată durata cursului de formare 

 



 

51 
 

Evaluare, consultare și închidere 

 

Durata: 60 minute 

 

Fundal: 

Închiderea cursului de formare este la fel de importantă, deoarece este începutul acestuia și partea 

sa principală. Această sesiune oferă participanților posibilitatea de a reflecta asupra experienței lor 

de învățare, de a se auto-reflecta asupra rezultatelor învățării și de a oferi feedback organizatorilor 

cu privire la cursul de formare și toate aspectele acestuia. 

 

Scopul sesiunii: Scopul general al acestei sesiuni este evaluarea și închiderea cursului de formare. 

 

Obiective: 

Să primească feedback de la formatori cu privire la planurile atelierelor; 

Pentru a reflecta de sine asupra călătoriei de învățare a săptămânii; 

Să evalueze cursul de formare și să ofere feedback organizatorilor; 

Pentru a închide cursul de formare. 

 

Competențe abordate: 

Competență multilingvă; 

competență de alfabetizare; 

Competență personală, socială și de a învăța să înveți. 

 

Metodologie si metode: 

Consultatii; 

Reflectie de sine; 

Evaluarea învățării; 

Formular scris de evaluare; 

Reflecție de grup asupra învățării; 

Deschideți partajarea. 
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Fluxul sesiunii: 

Consultații (45 minute) 

Fiecare grup are timp să se întâlnească cu formatorii pentru a prezenta versiunea finală a planului 

lor de implementare a atelierului. Formatorii cer fiecărui grup să precizeze primul pas pe care îl va 

face după cursul de formare pentru implementarea atelierului și când se va întâmpla. De asemenea, 

participanții ar trebui să ia în considerare ce părți interesate, sponsori și ambasadori pot aduce în 

proiect, calendarul pentru următorii pași și cum să păstreze legătura cu grupul. 

 

Auto-reflexie (45 minute) 

Participanții reflectă singuri asupra învățării lor și creează o listă cu punctele lor de învățare pentru 

acest curs de formare. O pot face scriind sau desenând. 

 

Autoreflecție competențe EUROPASS (20 minute) 

Participanții parcurg competențele EUROPASS și formulează ce competențe și-au dezvoltat și 

prin ce activități din cursul de formare. 

 

Evaluarea cursului de formare – evaluare scrisă (20 minute) 

Participanții primesc un formular de evaluare scris (sau poate fi digital) pentru a evalua cursul de 

formare, nivelul de satisfacție față de rezultatele învățării și impactul pe care l-a avut cursul de 

formare asupra lor. 

 

Reflecție de grup asupra învățării (20 de minute) 

Formatorul invită participanții să reflecteze asupra învățării lor în timpul cursului de formare. 

Există 4 flip chart cu întrebări așezate în jurul camerei. Formatorul invită participanții să viziteze 

fiecare flipchart și să răspundă la întrebările scrise pe ele. 

Exemple de întrebări pentru reflecție: 

Ce voi pune la frigider? (Unelte, gânduri, idei pe care nu le voi folosi într-un viitor apropiat, dar 

le voi ține cont pentru că s-ar putea să le folosesc mai târziu) 

Ce voi pune la cuptor? (Unelte, gânduri, idei pe care le voi folosi imediat ce mă întorc acasă... sau 

în scurt timp) 
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Ce voi pune in masina de spalat rufe? (Unelte, gânduri, idei care mi-au plăcut, dar le voi schimba 

pentru a se potrivi mai bine nevoilor mele) 

Ce voi pune la gunoi? (Instrumente, gânduri, idei pe care nu le voi folosi sau pe care nu le găsesc 

relevante) 

 

Runda finală (30 de minute) 

Participanții stau în cerc pentru ultima oară. Trainerul îi invită pe fiecare să împărtășească unul cu 

celălalt cel mai important moment al antrenamentului pe care îl poartă acasă cu ei înșiși. 

 

Cursul de pregătire este încheiat. 

 

 

Materiale necesare: fișe de evaluare, competențe EUROPASS, flipchart cu întrebări pentru 

reflecție, markere, dispozitive digitale (dacă este necesar pentru evaluare). 

Recomandări pentru viitorii formatori care înmulțesc această sesiune: 

Asigurați-vă că aveți o evaluare scrisă pregătită și tipărită / disponibilă într-o formă digitală 

pentru fiecare participant. Este util să obțineți feedback de la participanți cu privire la diferite 

aspecte ale cursului de formare – locație, cazare, mâncare, sala de formare, agendă, conținutul 

cursului de formare, atmosfera și rezultatele învățării acestora. 
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INFORMAȚII DE FOND PARTENERI DE PROIECT 

 

Organizații din trei țări au colaborat în cadrul ACT! în proiectul Educației. Vă rugăm să 

găsiți mai jos o scurtă introducere în cele trei organizații principale implicate în acest proiect din 

cele trei țări diferite. Partenerii oferă expertiză în educația formală și informală și munca pentru 

tineret, inclusiv lucrul cu minoritățile și tinerii defavorizați. Aceste organizații au experiență în 

consolidarea păcii, abilitarea tinerilor și munca online. 

 

Fundația MasterPeace, Țările de Jos 

 

În 10 ani de la înființare, MasterPeace a realizat peste 1000 de proiecte în întreaga lume cu 

impact social real, adânc înrădăcinat. Am reușit acest lucru împreună cu mulți lideri tineri 

adevărați, care au o pasiune incredibilă și un impuls către construirea păcii în comunitățile lor. Vă 

invităm să aruncați o scurtă privire la https://masterpeace.org/stories/ 

 

În MasterPeace, credem în „valori” și în „crearea valorii”. De aceea, MasterPeace este 

finanțat de parteneri bazați pe valoare, cum ar fi companii și fonduri de familie. Împreună, creăm 

campanii, concepte și finanțare care permit tuturor ONG-urilor licențiate (așa-numitele Cluburi 

MasterPeace) să își dezvolte acțiunile locale și să își facă impactul cu adevărat durabil. 

 

VIZIUNE 

● Credem că lumea are 7 miliarde de talente în loc de 7 miliarde de emisiuni. Prin urmare, 

folosim SOFT POWER a muzicii, artei, sportului și jocului pentru a mobiliza și inspira tinerii. 

● Credem că avem mai mult în comun decât ceea ce ne desparte. Prin urmare, organizăm 

DIALOG în și între comunități și părți interesate. 

● Credem că lipsa perspectivei declanșează polarizare, extremism și conflict. Prin urmare, 

creăm PERSPECTIVE prin consolidarea capacităților și formarea în leadership pentru tineri. 

 

MISIUNE 

Mobilizați, inspirați și conectați talentele pentru un viitor durabil, cu mai puține conflicte. 
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VALORILE DE BAZĂ 

Pozitivitate, imparțialitate, co-creare și „vorbiti” 

Rețeaua MasterPeace este condusă de ONG-uri/întreprinderi sociale locale bine stabilite 

din peste 40 de țări, care sunt autorizate să opereze ca „MasterPeace Club” în localitatea lor. 

Aceștia sunt facilitați de o echipă de bază foarte motivată cu sediul în Utrecht, Țările de Jos. Oferim 

o platformă unică unei comunități mari de factori de schimbare, antreprenori sociali, voluntari, 

bloggeri, jurnaliști, muzicieni, antreprenori și cetățeni activi pentru a se conecta și a se sprijini 

reciproc în acțiune. 

Monitorizăm și evaluăm anual proiectele cluburilor noastre MasterPeace. În 2019, am 

derulat 410 proiecte în 40 de țări. Capacitatea noastră de învățare comună este „motorul” pentru 

creșterea noastră anuală în cantitate și calitate, bazată pe un model unic de organizație cu costuri 

reduse, de jos în sus. Aproximativ 30% din toate proiectele noastre sunt legate de SDG 4 - Educație 

de calitate. 

Modelul MasterPeace este o „piramidă cu susul în jos”. Cluburile noastre MasterPeace sunt 

independente și în frunte, facilitate la nivel global și regional de o echipă de bază alături de un 

grup larg de bancheri de talente, membri ai consiliului de administrație și experți. 

Cluburile MasterPeace sunt înființate pe valorile pozitivității și imparțialității. A fi parte a 

mișcării de bază îi mobilizează să deruleze cel puțin patru proiecte pe an cu impact local real. În 

acest fel, mișcarea poate fi văzută ca o rețea de cunoștințe inspiraționale a factorilor de schimbare 

pasionați care se motivează în mod constant reciproc și co-creează pentru impactul social local. 

 

Asociația MasterPeace Ro, Romania 

 

Asociația MasterPeace Ro a fost înființată în ianuarie 2016, dar activitatea sa a început la 

începutul lunii august 2015, când cei patru membri fondatori au înființat MasterPeace România 

Club ca parte a MasterPeace International. 

Misiune: Să construim relații pașnice între oameni de toate vârstele și culturile - de la 

personal la global - prin educație, cercetare și acțiune. 

 

Obiective: 
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● Oferirea unei platforme puternice, bazată pe cercetare și infrastructură solidă, pentru 

activități educaționale, comunitare și internaționale. 

● Stabiliți legătura și colaborați cu alții care lucrează pentru pace. 

● Furnizați instrumente practice pentru o viață pașnică, inclusiv abilități și metode pentru 

rezolvarea conflictelor și prevenirea violenței. 

 

În august 2017, MasterPeace Ro a fost binevenit în Pactul Global al Națiunilor Unite. Este 

cea mai mare organizație din lume, cu aproape 12.000 de participanți de afaceri și non-business în 

140 de țări. În calitate de participant, MasterPeace Ro s-a angajat să susțină cele zece principii ale 

Pactului Global al ONU cu privire la drepturile omului, munca, mediul și anticorupția, să 

promoveze aceste principii în sfera noastră de influență și să facă o declarație clară a acestui 

angajament față de public, să participe la activitățile Pactului Global al ONU în funcție de tipul 

nostru de organizație, să comunice la fiecare doi ani Pactul Global al ONU cu privire la 

angajamentul nostru în activitățile sale și eforturile noastre de a sprijini cele zece 

Principii: 

MasterPeace Ro a participat ca participant invitat în 2019 și 2020 la Bodrum, Turcia, la 

conferința MUN. Cunoașterea evenimentului ne-a determinat să realizăm prima carte despre cum 

să organizăm un astfel de proiect, o activitate model UNESCO și ONU în 2019 și 2020 în orașul 

Ploiești. Tot în 2018 și 2019 membrii asociației au participat la Buenos Aires ca invitați la Modelul 

UNESCO susținut de „Instituto José Hernández” 

În 2020 Asociația Masterpeace Ro face parte din programul-pilot „Promotori ai 

Voluntariatului în România” lansat de Secretariatul General al Guvernului, fiind selectată să 

opereze în regiunea de dezvoltare de sud. În calitate de promotor al voluntariatului, organizația 

noastră și-a asumat acest program pentru a susține capacitatea operațională a organizațiilor 

neguvernamentale în domeniul voluntariatului, încurajând cetățenii să facă voluntariat și mediend 

relația de colaborare dintre asociație și autoritățile administrației publice locale. 

Din 2017 MasterPeace Ro dezvoltă proiectul Școli ale Păcii în zece instituții de învățământ 

din județul Prahova, activități care au desfășurat activități non-formale, artă, teatru etc. În 2020, 

cadrele didactice și membrii care au elaborat programele de învățământ au alcătuit o broșură https:/ 

/www.academia.edu/42173007/Auxiliar_pentru_pace care va sta la dezvoltarea activităților 

exterioare în toată țara. 
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MasterPeace Ro are o rețea excelentă și relevantă și va fi lider în coordonarea difuzării 

noastre. Scopul principal este creșterea gradului de conștientizare a importanței voluntariatului în 

România, prin dezvoltarea capacității operaționale a organizațiilor neguvernamentale în sprijinirea 

activităților și abordărilor desfășurate de acestea la nivel central și local. 

MasterPeace Ro are o mare expertiză în lucrul în comunități. Prin urmare, ei vor fi lider în 

modul de a maximiza impactul proiectelor derulate de studenți cu scopul de a promova incluziunea 

socială în comunitățile care provin în principal dintr-un mediu minoritar. 

Am implementat diverse workshop-uri de utilizare a instrumentelor TIC în experiența de 

predare conduse de domnul Marian Dragomir și doamna Maria Horgos, ambasador Scientix. 

Scopul proiectului a fost învățarea elevilor de la liceul VET să folosească diferite platforme și 

dotarea acestora cu competențele necesare pentru noua piață a muncii. 

EDU 4 U, Slovacia 

EDU 4 U este o organizație/asociație neguvernamentală care a fost înființată pentru a 

sprijini și a satisface nevoile educaționale, sociale și culturale ale diferitelor grupuri țintă. Scopul 

organizației este de a asigura și promova activitățile la nivel local, național și internațional în 

domeniul educației, activităților sociale și culturale precum și de a promova relații de prietenie cu 

țările străine. Organizația lucrează în orașul Sečovce, în partea de est a Slovaciei, lângă Košice, 

care a fost Capitală Culturală Europeană în 2013. 

Organizația noastră a fost înființată pentru a permite diferitelor grupuri țintă să-și dezvolte 

personalitatea și să devină active în societatea în care trăiesc. 

Activitățile organizației noastre sunt împărțite în următoarele grupuri: 

1. Educație și activități după școală: educație pe tot parcursul vieții în diferite domenii, 

educație a grupurilor cu dizabilități și dezavantajate, educație și crearea de oportunități pentru 

grupurile marginale, promovarea e-learning-ului ca instrument educațional important, organizarea 

de activități culturale, sociale și sportive, crearea de condiții și medii pentru turism și servicii și 

pentru a promova regiunea noastră. 

2. Protecția sănătății și bunăstarea: promovarea unui stil de viață sănătos și prevenirea 

îmbolnăvirilor prin educație, promovarea unui mediu educațional sigur și prietenos și combaterea 

agresiunii. 
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3. Dezvoltarea responsabilității sociale: promovarea principiilor și valorilor democratice, a 

comunicării și dialogului în comunitate, susținând comunicarea și cooperarea la nivel național, 

precum și internațional în diferite domenii ale vieții. 

Asociația noastră contribuie la înțelegerea cetățeniei europene și încurajează principiile 

construirii unei Europe Unite. Contribuie activ la dezvoltarea regiunilor, dar și la dezvoltarea 

turismului, menținând în același timp principiile dezvoltării durabile. 

Persoanele cheie sunt implicate în proiecte internaționale din 2005. Aceștia au coordonat 

proiecte educaționale și la nivel local și internațional. 

Personalul cheie este activ în domeniul educației formale, precum și în educația non-

formală, deoarece au o relație de încredere cu tinerii și oferă activități pentru petrecerea timpului 

liber al tinerilor. Sunt oamenii care sunt organizatori cu experiență de activități culturale, sociale 

și sportive. 

EDU 4 U promovează cooperarea internațională și dialogul intercultural, îndrumarea și 

consilierea în viața personală și profesională, precum și creează puntea între educație și piața 

muncii prin adoptarea de metode inovatoare de educație și oferirea de educație și recalificare a 

doua șansă. 

EDU 4 U cooperează și promovează colaborarea cu și între școli, centre de agrement, 

cluburi sportive, birouri de muncă și autorități municipale. Încurajează diferite clase sociale 

(bătrâni, șomeri, grupuri marginale) să-și petreacă timpul liber în mod eficient și semnificativ. 

Oferă oportunitatea tuturor, indiferent de vârstă, sex, mediul social, religios și politic. 

EDU 4 U acordă o atenție deosebită persoanelor care sunt dezavantajate din punct de 

vedere geografic, social, cultural sau medical. Acesta oferă cooperare între școli și viitorii 

potențiali angajatori cu scopul de a reduce șomajul. Precum și activități pentru tineri cu scopul de 

a preveni fenomenele sociale negative precum părăsirea timpurie a școlii, criminalitatea, violența 

și dependența. Îi încurajează pe tineri să-și petreacă timpul liber în mod activ, eficient și util pentru 

a-și dezvolta personalitatea în multe aspecte. 

 

EDU 4 U are o echipă de profesori cu experiență care înțeleg oportunitățile și dilemele 

transformării către o era digitală. 


